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Toelichting: 
In Vlaanderen hebben 15% van de volwassenen (16-65 jaar) moeilijkheden met lezen en 
schrijven. Dat betekent dat meer dan een half miljoen (580.470) volwassenen problemen 
ondervinden als ze bijvoorbeeld een mail moeten schrijven, een brief lezen en begrijpen of 
informatie moeten zoeken. 
De belangrijkste risicogroepen, wat betreft laaggeletterdheid in Vlaanderen, zijn laag-
geschoolden, volwassenen met een lage sociaal- economische status, ouderen, eerste 
generatie migranten, anderstaligen en niet-actieven. In de meeste Europese grootsteden stijgt 
het analfabetisme terug. 
 
Vraag: 
Hoe zijn de cijfers in Gent? 
Hoe verhouden zich deze in vergelijking met de andere centrumsteden? 

 
Antwoord:  
Ik kan geen heldere cijfers geven over de omvang van analfabetisme in onze stad. Er bestaat 
immers geen duidelijke, algemeen aanvaarde inhoudelijke definitie van 'analfabetisme'. Wat 
wel duidelijk is, is dat het om een continuüm bestaat binnen de groep laaggeletterden van 
mensen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven tot mensen die daar (grote) moeite mee 
hebben.  

 
Om te antwoorden op de vraag hoe groot de groep laaggeletterden in Vlaanderen is, kunnen 
we ons best baseren op de Vlaamse resultaten van het PIAAC-onderzoek1 van de OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).   
PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies en is een 
grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen 
tussen 16 en 65 jaar. Het onderzoekt in 32 landen het vaardigheidsniveau op vlak van de 
taalkundige en numerieke geletterdheid en ‘probleemoplossend denken in een 
technologierijke omgeving’. De OESO selecteerde deze meetgebieden omdat ze deze 
vaardigheden essentieel achten om op een volwaardige manier aan de huidige 
kennismaatschappij en arbeidsmarkt te kunnen deelnemen, en toetst ze in de bevraging heel 
functioneel. Door te kijken naar de resultaten van dat onderzoek, komen we dus meer te 
weten over het aandeel van de volwassenen tussen 16 en 65 jaar die we als laaggeletterd 
kunnen beschouwen.  
 
Als we inzoomen op de Vlaamse resultaten van de eerste cyclus van het PIAAC-onderzoek, 
dan zien we dat de Vlaamse respondenten voor numerieke geletterdheid significant beter 
scoorden dan het gemiddelde van de deelnemende OESO-landen. Voor taalkundige 
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geletterdheid belandden de Vlaamse volwassenen eerder in de middenmoot van de 
deelnemende landen.  
Maar wat echt zorgen baart, zijn de Vlaamse resultaten voor het probleemoplossend denken 
in een technologierijke omgeving: hiervoor is het Vlaamse gemiddelde slechter dan het OESO-
gemiddelde, met niet minder dan 19 procent van de respondenten – dus bijna een op vijf – 
die een laag probleemoplossend vermogen heeft en hierdoor moeilijkheden ondervindt om 
te kunnen functioneren in onze huidige samenleving.  
Het geletterdheidsniveau van een land (of in ons geval: van een gemeenschap) wordt bepaald 
door de combinatie van deze drie meetgebieden. Voor Vlaanderen ligt dat percentage - zoals 
in de vraag terecht wordt gesteld - op 15%. 
 
Er zijn ons geen directe gegevens bekend over geletterdheidsniveau per gemeente. Het 
laagste regionale niveau waarover PIAAC iets zegt is dat van de provincies.  
Toch is het mogelijk om in algemene termen iets te kunnen zeggen over de waarschijnlijkheid 
dat er in onze stad boven- of onder-gemiddeld veel volwassenen met een geletterdheids-
risico zijn. Het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent – Meetjesland – Leieland2 maakte 
in het kader van de opmaak van hun beleidsplan deze oefening. As "proxy"  voor 
laaggeletterdheid gebruikten ze een combinatie van indicatoren zoals de indicator de 
risicofactor 'moeder zonder diploma secundair onderwijs', waarvan gekend is dat we meer 
dan een derde hoger aantikken dan het Vlaams gemiddelde.  Ook het aantal ‘mensen met 
recht op maatschappelijke integratie’, het aantal ‘inburgeraars’ en het aandeel 
ongekwalificeerde schoolverlaters waren indicatoren.  
We weten dat volgens het PIAAC-onderzoek 15% van de Vlaamse bevolking tussen 16 en 65 
jaar laaggeletterd is. Door de combinatie van deze indicatoren voor Gent in vergelijking met 
de Vlaamse cijfers (de helft meer kinderen met een laaggeschoolde moeder, 2/3de meer 
ongekwalificeerde uitstroom) door te trekken, lijkt het aannemelijk dat het aandeel 
laaggeletterde volwassenen in Gent tussen de 20% en de 25% van de volwassenen tussen de 
16 en 65 jaar zit. Dit is zoals gezegd een 'educated guess', geen feitelijke telling. Maar het is 
wel een hoog, té hoog aantal. 
 
Om de evolutie in deze cijfers te kennen, zullen we helaas moeten wachten op de resultaten 
van het tweede PIAAC-onderzoek, dat tussen 2018 en 2023 loopt.   
 
Wat wel duidelijk is, is dat laaggeletterdheid een probleem is dat een gerichte en coherente 
aanpak vraagt, en dat dat een verantwoordelijkheid is van ons allen. Want laaggeletterdheid 
treft niet alleen de individuen zelf, ook maatschappelijk zijn er natuurlijk grote repercussies.  
Daarom is het belang van de centra voor basiseducatie niet te onderschatten. Daar kunnen 
laaggeletterde volwassenen op een heel laagdrempelige manier terecht voor modules 
Nederlands (voor anderstaligen maar ook modules voor moedertaalsprekers), wiskunde, 
budgetbeheer, computerlessen, edm. In ons Gentse Centrum voor Basiseducatie stellen ze 
over de jaren heen wel vast dat het aandeel cursisten in alfabetiseringsmodules de laatste 
jaren gestegen is. Maar daarbij zijn er mogelijks ook verschillende externe oorzaken denkbaar 
zijn, trekken we uit deze stijgeng best geen voorbarige conclusies.  
Als stad werken we nauw samen met het Centrum voor Basiseducatie. Dit doen we o.a. 
momenteel in het kader van onze e-inclusiewerking, waarbij het centrum opleiding geeft op 
maat van de vele leefloners die in deze coronacrisis een laptop kregen.   
                                                           
2  Recent herdoopt als Ligo, centrum voor basiseducatie Gent – Meetjesland – Leieland 


